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Fira de la REhabilitació

Habitatges més sostenibles
La Fira vol sensibilitzar la ciutadania sobre
els avantatges de la rehabilitació dels seus edificis

Aquest cap de setmana, tallers i espais informatius
donaran a conèixer les novetats en aquest sector

E

l Col·legi d’Aparelladors de Barcelona, juntament amb l’Ajuntament de
Barcelona i la Generalitat de Catalunya, organitza la Fira Rehabilita,
que se celebrarà el proper cap de
setmana del 8 i 9 d’octubre al passeig de
Lluís Companys, amb el propòsit de sensibilitzar als ciutadans dels beneficis que
comporta la rehabilitació d’edificis.
Aquesta renovació, a banda de millorar
el confort i la seguretat dels edificis, també
té com a objectiu incrementar-ne l’estalvi
i l’eficiència energètica. L'organització de
Rehabilita compta amb el suport de les
principals entitats i empreses del sector,
entre les quals destaca la participació
d’Endesa.
Pel president del Col·legi d’Aparelladors, Jordi Gosalves, aquesta fira constitueix “una oportunitat per contribuir a
obrir el mercat local i generar activitat en
el sector pels professionals, les empreses
constructores, els fabricants i la societat
en general, reactivant l’economia i creant
llocs de treball”.
Per la seva banda, el regidor d’Habitatge
de l’Ajuntament de Barcelona i vicepresident del Consorci de l’Habitatge de Barcelona, Josep Maria Montaner, considera la
rehabilitació “una eina clau per fomentar
la regeneració urbana i social, i promoure
l’ocupació. Per això des del consistori treballem intensament per tal de fomentar
la rehabilitació d’edificis i d’habitatges”. El
regidor destaca que la Fira és una oportunitat per “posar en valor aquest àmbit,
promoure la xarxa entre institucions,
professionals i especialistes i donar una
oportunitat a la ciutadania per visualitzar
serveis i programes de rehabilitació”.
La directora de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), Assumpta Farran, ha assegurat que “el parc d’habitatges de Catalunya té molt marge de millora pel que fa a

Imatge virtual de la Fira de la Rehabilitació que tindrà lloc aquest dissabte 8 i diumenge 9 al passeig Lluís Companys de Barcelona

estalvi i eficiència energètica, i la Fira és
un espai on els ciutadans poden trobar
solucions i respostes per millorar el seu
confort domèstic tot reduint el consum
d’energia”. “Un parc d’edificis envellit i ineficient suposa un malbaratament energètic que els catalans no ens podem permetre”, ha reblat.
Segons Jaume Fornt, director de l'Agència de l’Habitatge de Catalunya, aquesta
fira és “un pas més per fer arribar a la ciutadania la necessitat d’incorporar la cultura del manteniment i la rehabilitació com
una millora associada a la nostra qualitat
de vida. Efectivament, tenir cura dels nostres edificis, no només de l’interior dels

habitatges sinó dels elements comuns en
temes com l’eficiència energètica, l’accessibilitat o la conservació, ha de poder-se
percebre per la ciutadania com una actuació necessària i ineludible”.
La fira comptarà amb diferents activitats que d’una forma lúdica mostraran
les seves possibles solucions per als problemes més habituals que es poden trobar
als habitatges. Pels organitzadors, la Fira
és “una gran festa popular, orientada a la
ciutadania, en la qual i d’una forma lúdica,
les famílies podran informar-se i conèixer, de primera mà, les possibilitats d’estalvi energètic i econòmic i de millora de
qualitat de vida que els ofereix la rehabi-

La Fira vol
ser una gran
festa popular
per informar
i conscienciar
les famílies
d'una forma
lúdica

litació del seu edifici i habitatge, així com
els avantatges que comporta la millora de
l’espai públic de la ciutat”.
També coincideixen a destacar que la
necessitat d’una fira d’aquestes característiques ve donada pel fet que durant molts
anys a Catalunya no hi ha hagut tota l’activitat rehabilitadora que calia. “Hem estat
sempre molt lluny de la mitjana europea
en aquesta activitat i avui ho patim especialment, amb un parc edificat amb unes característiques i un estat de conservació que
requereixen, en alguns casos, la seva rehabilitació en aspectes estructurals, energètics i de confort. Canviar això requereix de
molta labor de conscienciació”.�

Setmana de la Rehabilitació

Promoure l’activitat rehabilitadora

P
Al llarg de tota la setmana tenen lloc al Col·legi d'Aparelladors
de Barcelona més de 20 sessions tècniques FOTO: CAATEEB

aral·lelament a la Fira de la Rehabilitació s’ha desenvolupat la Setmana
de la Rehabilitació, que se celebra
anualment i s'hi fan un seguit d'activitats tècniques i de divulgació adreçades a
tècnics, professionals i agents del sector.
Tenen lloc des del passat dilluns a la seu
del Col·legi d’Aparelladors de Barcelona,
principalment. Aquestes jornades han
comptat amb una nombrosa participació
i han estat acollides molt favorablement
pels professionals del sector, les empreses constructores i els fabricants ja que

han esdevingut un espai de debat tècnic
i posada en comú sobre noves tècniques i
procediments de treball.
Les 17 sessions tècniques celebrades
han tractat temes com “Rehabilitar i construir amb materials sostenibles”, enfocada a trobar nous mecanismes per reduir
l’impacte ambiental o “La rehabilitació
aplicant tecnologia i processos BIM”, que
exposava casos pràctics de rehabilitació
on s’ha aplicat aquesta tecnologia en les
fases de projecte i construcció.
Pel que fa a altres jornades tècniques,

va tenir un especial interès la visita a la
casa d'estiueig de Josep Puig i Cadafalch
a Argentona, declarada Bé Cultural d'Interès Nacional el 1993, i que ara està en
obres per millorar les cobertes i les terrasses, o bé l'explicació sobre la rehabilitació
energètica de la Casa Feliu a Vilafranca
del Penedès.
Demà divendres, 7 d’octubre, encara es
pot assistir a la jornada “Façanes, cobertes verdes i terrats vius” on es donaran a
conèixer alguns exemples d’èxit en la cobertura verda d’edificis.�
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FIRA REHABILITA

Un espai per posar-se al dia

El passeig Lluís Companys mostrarà els beneficis que comporta la rehabilitació d'habitatges i edificis
HORARIS
Dissabte 8, de 10 a 19h
Diumenge 9, de 10 a 18h

e-casa
OFICINA

i

Photocall

e-casa

Oﬁcina de la Rehabilitació

Al Village de la Rehabilitació, activitats per a tota la família

E

l Village de la Rehabilitació
és un espai pensat per a tota
la família on es desenvoluparan diversos tallers i activitats
relacionats amb la rehabilitació i
l’estalvi energètic. En aquests tallers, els infants i els pares i mares
podran entendre els beneficis de la
rehabilitació i com aquesta millora la qualitat de vida i de l’entorn.
Tots els tallers són gratuïts i no
cal inscripció prèvia. A la dreta
trobareu els continguts i els horaris de realització.

Exposició i demostracions

A la Fira trobareu també un seguit d’estands de diferents fabricants, distribuïdors i empreses
especialitzades en rehabilitació
d’estructures, façanes i cobertes,
tractament d’humitats, millora
d’eficiència energètica, millores
de l’accessibilitat i de tot allò relacionat amb la rehabilitació. Els
visitants podran trobar també un
seguir d'espais interactius.

Amb la casa sí que s’hi juga
Taller familiar,
especialment indicat
per a edats de 9 a 12
anys per descobrir
què és l’energia,
l'eficiència energètica,

experimentar amb els
elements i construir
un habitatge més
saludable
i energèticament
sostenible.

Sobre rodes. Accessibilitat i rehabilitació
Dissabte
8 octubre,
a les 10.30h,
12h i 17.30h

Circuit pensat per
a les famílies de totes
les edats. A través de
l’experiència viscuda
al pujar a una cadira de
rodes es pot descobrir

quines dificultats es
troben les persones
amb mobilitat reduïda
i quins són els criteris
bàsics per tenir un
habitatge accessible.
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FIRA REHABILITA
ASSESSORAMENT

Visita l'e-casa

i

Pionera a nivell europeu, està equipada amb
elements de generació d’energia renovable, com
plaques solars, per proveir-se d’energia neta
i sostenible. Un nou paradigma d’habitatge
altament eficient en el qual el vehicle elèctric
esdevé un element capaç de subministrar
energia a la xarxa per a l’ús domèstic
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Rehabilitació

INSTITUCIONS I EMPRESES EXPOSITORES
Artic

MN Arquitectura

Banc de Sabadell

Montserrat Valentí
Toldos Ros

CAATEEB

VILLAGE

COAC

Pujalift

Construcciones Cots
y Claret, SL

Q-railing
Resitub SL

Construccions Lluis Dachs

Saceta

Contracta, obres i tecnologia
de la rehabilitació SL.

Salles-Valls

Endesa

Schlüter-Systems SL

Garcia Faura SL
Gedac
Ibertrac SL

L'Oficina ofereix atenció personalitzada

Seguritas Direct

VINE A FER-TE LA FOTO
al nostre Photocall

Sistema Nou Bau SL
Thyssenkrupp
Elevadores

ICAEN

Top Cret

Kimia S.P.A

Watium

Mecanoviga SL

4Ark

Vine a fer-te una foto a
mida natural, emporta-tela de record i participa en
el sorteig d'una auditoria
energètica / test energètic

REhabilita
Village de la Rehabilitació

Els Guardawatts
Dissabte i
diumenge 8
i 9 d’octubre,
de 11 a 13h i
de 17 a 19h

El joc s’adreça a nens
i nenes de 3 a 6 anys.
Una família ha marxat
de casa seva i hi ha
una sèrie d’aparells
que estan encesos.

La Fira també comptarà amb una Oficina
de Rehabilitació, un espai per informar
i assessorar als ciutadans sobre els ajuts
econòmics i el finançament que les Administracions destinen a la rehabilitació i a
la millora energètica dels edificis.
L’Oficina comptarà amb representants de
les administracions públiques, organitzacions professionals, entitats financeres i
despatxos professionals per tal d’orientar
i informar als visitants sobre qualsevol
dubte vinculat a la rehabilitació.
En aquest espai s'oferirà, a més a més, a
les famílies interessades, un assessorament tècnic i personalitzat sobre el marc
legal vigent en aquestes matèries i tots els
procediments tècnics i econòmics relacionats amb la rehabilitació.

L’energia en un dia
Les nenes i els nens
participants ajudaran
a trobar-los i els
apagaran. Amb aquesta
acció aconseguiran
estalviar energia.

Diumenge 9
d’octubre, de
10.30 a 13.30h
i de 15 a 18h

Activitat adreçada a
nens i nenes de 5 a 12
anys. Mitjançant un
dau, es va avançant
per un recorregut
tot responent

preguntes sobre bones
pràctiques de consum
d’energia que fa
guanyar o perdre als
participants guspires
d’energia.

Diumenge 9
d’octubre, de
10.30 a 13.30h
i de 15 a 18h
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Vine a REhabilita!
8-9 Octubre 2016
Passeig de Lluís Companys (Arc del Triomf)

Barcelona

www.rehabilita.cat
Patrocinadors institucionals

COL·LEGI D’APARELLADORS,
ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS
D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA
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Patrocina

Generalitat
de Catalunya

Comitè estratègic

COL·LEGI D’APARELLADORS,
ARQUITECTES TÈCNICS
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ
DE BARCELONA

Associació de Promotors
de Barcelona

GEDAC
Gremi Empresarial d’Ascensors
de Catalunya

Generalitat de Catalunya
Institut Català d’Energia

Cambra d’Empreses
de Serveis Professsionals
a la Construcció

Cambra Oﬁcial
de Contractistes d’Obres
de Catalunya

Green Building Council
España

Associació Catalana
de Municipis i Comarques

INCASÒL

Institut Català
del Sòl

Col·legi
d’Administradors de Finques
de Barcelona-Lleida

Institut de Tecnologia
de la Construcció de Catalunya

Col·legi d’Agents
de la Propietat Immobiliaria

Observatori de Barcelona
per a la Rehabilitació
Arquitectònica

Consorci
Metropolità
de l’Habitatge

Associación Española
de Mantenimiento

Consell de Col·legis d’Aparelladors,
Arquitectes tècnics i Enginyers
d’Ediﬁcació de Catalunya

Organització de Consumidors
i Usuaris de Catalunya

Comissió de Rehabilitació
i Manteniment d’Ediﬁcis

